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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۸/۱۰/۰۵

ارسالی :وطندوست

"ظهور نیروی جدید سیاسی" یا نسل دوم جنگساالران ؟
از خواندن مقالۀ تحت عنوان "ظهور نیروی جدید سیاسی" نوشتۀ جناب فردوس در ابتدا خوش شدم ،زیرا تصور کردم
 ،بالخره خواسته های مردم افغانستان در انتخابات پارلمانی آینده برآورده خواهد شد وچوکی های جنگساالران بالخره
تعویض و به نسل جوان و تحصیل کردۀ این کشور تحویل داده خواهد شد .از همین لحاظ خواستم بدانم ،این "نیروی
جدید" کی ها اند .اینهم شما و اینهم "نیروی جدید سیاسی" این ملت مظلوم :
وطندوست
بر اساس معلومات کمیسیون انتخابات ،در سرتاسر کشور  ۲٥٦٥تن به شمول  ٤۱٧خانم در انتخابات مجلس نامزد
شده اند.
به اساس گزارش روزنامۀ انترنتی " پژواک " ،در انتخابات پیش رو ،تعداد از بستگان نزدیک به معاونیت اول ریاست
جمهوری ،معاونیت دوم ریاست اجرایی حکومت ،برخى وزرا ،والیان ،قوماندانان امنیه ،سفرا ،ریاست شورای صلح،
معاونیت شورای امنیت ملی ،معاونیت اول ریاست عمومی امنیت ملی ،کمیسیون انتخابات ،ریاست اداره امور ریاست
جمهوری ،نماینده خاص رییس جمهور ،اعضای مجلس نمایندگان ،مجلس سنا ،شوراهاى والیتی ،ریاست عمومی
تذكره هاى الكترونیكی ،دفتر سخنگوی ریاست جمهوری ،رؤسا و معاونین والیتی و رهبران جهادی و سیاسی خود را
نامزد کرده اند.
یافته هاى گزارش پژواک:
کابل ( ۸۰٤نامزد)
حبیب الرحمان سیاف پسر عبدالرب رسول سیاف
جمال الدین حکمتیار پسر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسالمی
عبدالرزاق خلیلی پسر محمد کریم خلیلی رییس شورای صلح
احمد تمیم جرأت پسر جنرال دین محمد جرأت معاون شورای امنیت ملی
محمد الیق ملک زاده شوهر همشیره ادیب فهیم معاون اول ریاست عمومی امنیت ملی
حاجی عبدهللا «مال برادر» برادر مالتره خیل
حاجی روح هللا مجاهد برادرزاده هللا گل مجاهد
نورهللا داوودزی برادر عمر داوودزی وزیر اسبق داخله کشور
میرویس حسین خیل برادر قیس حسن وکیل برحال مجلس
حبیبه ذکی روهگر خواهر نظیفه ذکی عضو برحال مجلس
حاجی اجمل رحمانی پسر میر رحمان رحمانی عضو برحال مجلس
سعیده مسعوده یاری عروس محمد عوض یاری سناتور برحال
سمیع هللا مهدی نامزد مجلس کابل پسر محی الدین مهدی عضو برحال مجلس بغالن.
سمنگان ( ٣۱نامزد)
حیات هللا سمنگانی پسر کاکای صفت هللا سمنگانی معاون والیت سمنگان
محیب هللا فرقانی نماینده برحال مردم این والیت در مجلس
مخدوم ابدهللا محمدی نماینده برحال مردم این والیت در مجلس
خاتول شیرزوی عضو برحال شورای والیتی
محمد عوض بیک اوغلی عضو اسبق شورای والیتی سمنگان
د پاڼو شمیره :له  1تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ضیاالدین ضیا معاون اسبق والی این والیت.
هرات ( ۱٦۱نامزد)
سید طاها صادق پسر محمد اسماعیل خان
نقیب آروین برادر وسیمه بادغیسی عضو کمیسیون انتخابات
جاوید زیارتجاهی خبرنگار پیشین طلوع ،برادراحمدفرید زیارتجاهى ولسوال کوه زور والیت هرات
داکتر امید غوری پسر جنرال محی الدین غوری فرمانده پییشن قول اردوی  ۲۰٧ظفر
بصیر آروین طاهری خواهرزادۀ داکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاورپیشین امنیت ملى
سید خلیل قتالی پسرعمه سید وحید قتالی رییس اداره امور ریاست جمهوری
سید عظیم کبرزایی پسرمامای سید وحید قتالی رییس اداره امور
جمعه گل رحمانی پسر مولوی خداداد صالح رییس شورای علمای زون غرب.
سرپل ( ٣٣نامزد)
مرضیه رمضانی خواهر معصومه رمضانی عضو شورای والیتی سرپل
علی محمد پاینده پسر یکی از مشاورین ریاست اجرایی حکومت.
جوزجان ( ٣۰نامزد)
باتور دوستم پسرارشد جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری
محمد کریم جوزجانی برادر فقیر محمد جوزجانی قوماندان امنیه والیت جوزجان
بکتاش ایشچی پسر احمد ایشچی و برادر بابر ایشچی رییس شورای والیتی جوزجان
فاریاب ( ٦۲نامزد)
سید فرید هاشمی پسر سید عبدالواسع هاشمی معاون اول ریاست امنیت ملی فاریاب
سید مامون گهریک برادر سید عارف گهریک رییس اداره اقوام و قبایل
داکتر اسماعیل ایوبی برادر گل محمد رسولی سناتور بر حال
گیتا سعیدی دختر سید احمد سعید مشاور حقوقی معاونت اول ریاست جمهوری
انجنیر محمد ایوب برادر محمد نعیم اعتماد مشاور جمعیت هالل احمر افغانستان.
غور ( ٣۰نامزد)
محمدشریف مراد پسرجنرال مرادعلی مراد قوماندان گارنیزیون کابل و معاون وزارت دفاع ملی.
امان هللا بیگ کاکاى عزت هللا ابراهیمی وکیل شورای والیتی غور وصبغت هللا ابراهیمی رییس سره میاشت غور
عبدالقدیر غفوری ،پسر کاکای محمد داوود غفاری سناتور برحال
خیرمحمد غفوری مشاور ریاست اجرایی حکومت و برادرزاده عبدالروف غفوری رییس امورعودت کنندگان و
مهاجرین
عبدهللا هیواد پسر خاله حامد کرزی رییس جمهور پیشین
هادی بحر کارمند بلند پایه وزارت خارجه پسر و سید رضا بحر خواهرزاده معاون ریاست امنیت ملی بامیان
سیما جوینده همسر نصیب هللا شریفی رییس دفتر والی غور
محبوب هللا اکبری خواهرزاده حاجی مودودی رییس شورای صلح غور
رقیه نایل همسر برادر نعیم فیروز آمر صحت عامه ولسوالی لعل
فاطمه کوهستانی دختر حاجی قربان کوهستانی نماینده برحال در مجلس
بامیان ( ٤۰نامزد)
محمد رحیم علی یار برادر صادق علی یار رییس شورای عالی صلح بامیان ،برادر احمد علی یار قوماندان امنیه
ولسوالی نمبر  ۲یکاولنگ ،برادر ابوذر علی یار قوماندان امنیه ولسوالی شیبر و یکی از برادرانش کارمند کمیسیون
انتخابات
داکتر اصغری نامزد مجلس برادر مستوفی بامیان
شریفه آرمان همسر رییس رادیو تلویزیون ملی در بامیان؛
شهربانو وکیلی خواهر قیس سناتور برحال؛
نیک بخت فهیمی همسر مدیر صحت عامه ولسوالی ورس؛
د پاڼو شمیره :له  2تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ستار آشنا پسر مدیر امنیت ملی ولسوالی یکاولنگ.
نیمروز ( ۱۲نامزد)
فریده حمیدی ،نماینده بر حال مجلس ،همسر تورن جنرال عبدالروف بلوچ مرستیال معینیت تامینات تکنالوژی و
لوژستیک وزارت دفاع ملی و مادر مصطفی بلوچ مدیر بندر نیمروز
جمعه خان ناصر ،برادر زاده سمونوال رحمت هللا ناصر قومندان کندک سرحدی نیمروز
محمد صدیق چخانسوری کاکای هارون چخانسوری سخنگوی رییس جمهور و برادر مل پاسوال عبدالرحیم
چخانسوری معاون زون  ٥۰٥هلمند.
دایکندی ( ٤۱نامزد)
سید داوود ناصری برادر سید محمد سادات ناصری معاون والی
آمنه عالمی زاده عروس حسین داد عالمی زاده معاون تدریسی ریاست معارف والیت دایکندی
نصرهللا صادقی زاده نیلی پسر کاکای محمود بلیغ والی برحال دایکندى
قندهار ( ۱۱۲نامزد)
حاجی محمد رفیق شیرزی برادر گل آغا شیرزی وزیر سرحدات ،اقوام و قبایل
حمدهللا نازک برادرعطاهللا عطا عضو برحال شورای والیتی
خلیل احمد مجاهد برادر محمد مجاهد قوماندان امنیه ولسوالی ارغنداب
حمیده یوسفی دختر محمد یوسف یونسی عضو برحال شورای والیتی
حفیظ هللا وفا برادر نعمت هللا وفا عضو برحال شورای والیتی
انجنیر عارف نورزی برادر میرویس نورزی قوماندان امنیه پیشین زابل
نجیب هللا احمدی رییس اسبق ترانسپورت و برادر موسی احمدی رییس فعلی ترانسپورت قندهار
منور واحدی برادر زاده جنرال عبدالخالق مشاور ریاست اجرایی حکومت
جنرال عبدالخالق مشاور برحال ریاست اجرایی حکومت.
پروان ( ۲۸نامزد)
نثارالدین بریالی خواهرزاده حاجی الماس زاهد نماینده رییس جمهور و عضو برحال مردم در مجلس
غالم حیدر جیالنی برادر غالم بهاءالدین جیالنی رییس شورای والیتی
احمد ذکی زاهد برادرزاده میر رحمان رحمانی نماینده برحال مردم در مجلس
بدخشان ( ٧٦نامزد)
فضل عظیم مجددی پسر کاکای احمد جاوید مجددی عضو شورای والیتی ،اسد هللا مجددی سرپرست قوماندانی امنیه
ولسوالی جرم و قند آغا قومندان امنیه ولسوالی یمگان بدخشان
امان هللا پیمان نامزد مجلس از ولسوالی راغستان برادر حیات هللا پیمان آمر امنیت ملی ولسوالی راغستان و شیرین آغا
مسوول پولیس محلی ولسوالی راغستان
صفی هللا مسلم برادر حسن هللا مسلم آمر حوزه و پسر مولوی حمیدهللا مسلم عضو شورای والیتی
محمد ذکریا سودا از ولسوالی جرم پسر کاکای محبوب هللا قوماندان امنیه ولسوالی خاش
نیلوفر ابراهیمی پسر کاکای نثار نادری مسوول داراالنشاى کمیته صلح والیتی بدخشان و دختر اندر کامل بیک حسینی
عضو شورای والیتی
صفر محمد مبارز از ولسوالی کشم پسر کاکای عبدالرحمن قوماندان خیزش های مردمی در ولسوالی کشم.
میدان وردک ( ٤۰نامزد)
حاجی محمد حضرت جانان پدر شریف هللا هوتک عضو برحال شورای والیتی
عبدالرحمن وردک پسر عبدالمجید وردک عضو برحال مجلس
حشمت هللا کلیمزی ،برادر عبیدهللا کلیمزی عضو برحال مجلس وردک و وحیدهللا کلیمزی والی غزنی.
بلخ ( ۸٥نامزد)
سردار ولی گران پسر کاکاخسرعطامحمد نوروالى پیشین بلخ
هاشم عظیمی برادر فرهاد عظیمی سفیر افغانستان در قزاقستان
د پاڼو شمیره :له  3تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

برشنا ربیع خواهر میرویس ربیع رییس صحت عامه بلخ
علم خان آزادی کاکای آصف آزادی مدیر جنایی قوماندانی امنیه بلخ
محمد علی محقق پسر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت
محمد ابراهیم زاده پسر عباس ابراهیم زاده نماینده برحال در مجلس
خوست ( ٥٥نامزد)
سید کریم خاکسار برادر غازی نواز تنی مشاور ریاست اجرایی در امور اقوام و قبایل
کمال ناصر اصولی عضو برحال مجلس برادر جمال ناصر اصولی عضو شورای امنیت ملی ،قدیرهللا قوماندان امنیه
ولسوالی گربز خوست و مشفق اصولی رییس دانشگاه شیخ زاید خوست
سایره شریف نامزد و عضو برحال مجلس خوست ،همسر شریف ځدران عضو اکادمی علوم.
ارزگان ( ۲٥نامزد)
رحمت هللا فیض پدر عصمت هللا فیض رییس مبارزه با حوادث والیت ارزگان
حضرت شاه بارکزی پسر عبیدهللا بارکزی نماینده برحال مردم ارزگان در مجلس
هلمند ( ٩۲نامزد)
داکتر نصرت هللا صفاری برادر مجاهدهللا صفاری معاون اداری والیت هلمند
محمد ولی علیزی برادر بسم هللا روحانی معاون امور اجتماعی والیت هلمند
عبدالحی آخند زاده نماینده برحال مردم در مجلس برادر مال شیر محمد آخند زاده سناتور اسبق
مال شیر محمد آخند زاده سناتور اسبق برادر عبدالحی آخند زاده نماینده برحال مردم در مجلس
آغا محمد قریشی داماد عبدالغفور توخی رییس ترانسپورت
میرویس پاڅون برادر بریالی کمیشنر کمیسیون اصالحات ادارى
تیمورشاه نظری برادر هاشم الکوزی سناتور برحال
انجنیر وحیدهللا مایار برادر رییس سره میاشت هلمند
سید اعظم علیزی برادر عبادهللا علیزی معاون شورای والیتی هلمند
معلم میر ولی نامزد و نماینده برحال هلمند در مجلس و مامای محمد اسماعیل خپلواک قوماندان امنیه ولسوالی گرشک
قندوز ( ٩۰نامزد)
عزیزهللا امیری بردار حیات هللا امیری ولسوال خان آباد
داوود عرضبیگی پسر کاکای حشمت هللا عرضبیگی معاون والی قندوز
اجمل شاهپور برادر عارف مبشر رییس دادستانی استیناف والیت قندوز و پسر کاکای رییس معارف قندوز
کامله ابراهیمی دختر آمر لطیف والی سمنگان و برادرزاده عبدالرروف ابراهیمى رییس مجلس
شکریه پیکان یکتن از اقارب نزدیک منیرنیازى رییس زراعت
لوگر ( ٣٥نامزد)
احمد خطاب درانی پسر نصیراحمد درانی وزیر زراعت و مالداری
خالد مهمند پسر علی محمد نماینده برحال مردم در مجلس
اسماعیل صدیقی برادر آصف صدیقی معاون مجلس سنا و خالد مهمند پسر علی محمد نماینده برحال مجلس
فراه ( ٤۲نامزد)
مسعود بختور و ضابط جلیل برادر و پدر فرید بختور رییس شورای والیتی فراه
جنرال عبدالکریم پسر کاکای غالم نبی فراهی وزیر دولت در امور توریزم
حاجی حکمت هللا نظری برادر معاون والی فراه
حمیرا ایوبی وکیل برحال و خانم داکتر گل احمد ایوبی رییس شفاخانه وزیر محمد اکبرخان
حاجی عبدالغنی نورزی مامای رییس شورای والیتی فراه و پسر کاکای قوماندان امنیه فراه
محمد ابراهیم پسر حاجی عبدالبصیر عضو برحال شورای والیتی فراه.
زابل ( ۲٤نامزد)
داکتر یونس حیران برادر غنی خان رییس شورای صلح زابل؛
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اسماعیل زابلی برادر عطا جان حق بیان رییس شورای والیتی زابل
حمیدهللا توخی پدر آصف توخی قوماندان پولیس کندک عملیاتی زابل.
تخار ( ٧٣نامزد)
عبدهللا بیگ برادر متین بیگ رییس عمومی ادارۀ ارگان های محلی
قدرت ذکی برادر فرید ذکی معاون والی تخار
عالم ساعی والى پیشین بغالن و قندوز برادر سالم ساعی رییس زراعت تخار
نادر نوری خواهرزاده محیب هللا نوری معاون پالیسی شورای امنیت ملی.
پکتیکا ( ٣٣نامزد)
محمود سلیمان خیل عضو برحال مجلس ،پدر افسرخان سلیمان خیل عضو شورای والیتی پکتیکا
دولت خان ځدران برادر بختیار گل ځدران رییس شورای والیتی پکتیکا
قدر خروتی برادر جلیل خروتی عضو برحال شورای والیتی.
ننگرهار ( ۱٣٧نامزد)
عنایت هللا سیالب برادر حیات هللا حیات والی ننگرهار
انجنیر محمد نادر عمر برادر اجمل عمر عضو شورای والیتی ننگرهار
ملک قیس نورآغا ملکزی پدر الال خان عضو شورای والیتی ننگرهار
محمد نعیم کشاف پسر مولوی قیام الدین کشاف رییس شورای علما
الحاج معراج الدین معراج برادر انجنیر عبدالغفار قایل عضو مجلس
ذبیح هللا بابا برادر لطف هللا بابا عضو مجلس سنا
محمد امان خیری مشاور ریاست اجرایی حکومت کاکاى جاوید زمان عضو شوراى والیتى ننگرهار
حاجی حضرت علی پدر احمد علی حضرت رییس شورای والیتی ننگرهار
عبدالظاهر قدیرعضو مجلس ،برادر عبدالقهار قدیر عضو شورای والیتی ننگرهار
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